
 A játék öröme ez?
 A játéké, vagyis pontosabban a gyereké, aki

tetszése szerint tud képzeletéből egy világot épí-
teni, aztán lerombolni, hogy ismét újat teremtsen
helyette. Úgy örültem ennek a szerepnek, hogy
két hétig nem is tudtam rendesen próbálni, mert
folyton belenevettem a játékba. Végül már
restelltem és elkezdtem magamban ismételgetni
ezt a dalt a Liliomból: „Ne sírj, ne sírj, te
Jáninger!" - és lassacskán abbahagytam a neve-
tést. Ezt a történetet azért mondtam el, mert va-
lamiképpen hozzátartozik a darabhoz, amely maga
is síró és nevető egyszerre, tragédia is meg
komédia, bohócjáték is meg véresen komoly
valóság - ahogyan már életünkben oly sok min-
den. Játszottam több bohócszerepet is, és mind-
egyikben nagyon jól éreztem magamat. Ez a
tragikomikus bohóc-attitűd fejezi ki talán leg-
jobban a mai embert.

 Ez a játékos-komoly, tragikus-komikus
ember volna az eszménye? Aki felnőtt és gyermek
egy-szerre?

 Nemrégiben Latinovits Zoltánnal jugosz-
láviai magyarok közt jártunk. Közös műsort ad-
tunk. Úgy kezdődött, hogy kijöttünk mindketten a
színpadra, és arról beszéltünk, hogy milyen estet
szeretnénk. Ő azt mondta, hogy csak a
„legnagyobb szabású" irodalmat, a profétikus
költőket szeretné idehozni. Én pedig azt mond-
tam, hogy miért ne játszanánk? És könnyed
színpadi párjeleneteket javasoltam. Aztán csi-
náltunk egy estet, amelyben volt Liliom is, meg
Romeo és Júlia, volt Ady meg a Kései sirató is,
és volt könnyed bolondozás. Nagyon szép,
nagyon emlékezetes este volt. Szívesen megis-
mételném sokszor.
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A harmadik nemzedék

I.

Három színészgeneráció él a pályán.
Az első a háború előtti antifasiszta mozgalom-

ban edződött (közülük jó néhány kommunista),
tagjai a felszabadulás után színházművészetünk
vezetői és irányítói lettek. Történelmi küldetésük
egyértelmű volt: a polgári színház értékeit és
eredményeit megtartva meg kellett teremteniök a
szocialista színház alapjait. Ezt a nagy-szabású és
nagy fontosságú feladatot lényegileg
végrehajtották 1957-ig, a művészet számára
rendkívül bonyolult és ellentmondásos perió-
dusban. A magyar színházművészet az adott
lehetőségen belül nagyszerű eredményeket ért el.

Az utánuk következő nemzedék politikailag
lényegesen kedvezőbb időszakban, 1957 után
került kulcsfontosságú pozíciókba a színházakban:
nagy tehetségű rendezők és színészek, akik ma
talán a legnagyobb terhet képesek vállukon
hordani. Az ő küldetésük: megszabadítani szín-
játszásunkat a naturalizmus és sematizmus bék-



lyóitól, meghonosítani az 1957 előtt tabunak
számító színházi újítókat (például Brechtet),
irányzatokat, erőteljesebben bekapcsolódni az
európai szellemi vérkeringésbe, továbbfejleszteni,
gazdagítani színjátszásunkat egyénibb, nemzetibb
irányba.

A legfiatalabb generáció, amelynek tagjai kö-
zül már jó néhány színházának megbecsült és
hasznos tagja, 1957 után került a főiskolára és az
elmúlt néhány évben a pályára. Ebben a kor-
osztályban is sok a tehetség, az ambíció, a tett-
vágy, az önkifejezés vágya. De mindez a jó és
hasznos törekvés mintha kizárólag vagy túlzottan
az egyéni életre korlátozódna. Pedig a szocialista
színházművészt úgy képzelem el (és tapasztalatom
szerint is ilyen), hogy állandó benne a törekvés
saját művészetének gazdagabb kibontakoztatására,
az aktivitás az élet egyéb dolgaiban, az alakító
részvétel a közéletben. Gondolom, ez utóbbi
különböztethetné meg a polgári művésztől. Kevés
ilyen színház-művész van generációnkban. (Egy
kezemen meg tudtam számolni, hány fiatal jött el
a Színház-művészeti Szövetség közgyűlésére.)

Mi az oka ennek? Közöny? Önzés? Kispolgári
szemlélet?

A művészetben nem számít az életkor: az al-
kotó addig produktív, ameddig fiatal tud maradni.
Fiatal, tehát kíváncsi, vitatkozó, nagyot akaró,
változni képes. A pálya elején is lehet
remekművet alkotni, és érett korban is jelenték-
telent. És megfordítva. Nem szabad komolyan
venni Vilarnak azt a megjegyzését, hogy a ren-
dezés a huszonévesek műfaja. De az ellenkezője
sem igaz. A színházművészetben az egykorúság
nem kapcsol össze embereket, de természetesen
nem is választ el.

Az előttünk járó két nemzedék életét és lehe-
tőségeit két történelmi sorsforduló határozta meg:
a felszabadulás és az ellenforradalom feletti
győzelem. Nekünk, a legfiatalabbak nemze-
dékének a békés alkotómunka kínálja a legtöbbet:
a feladatot, az erkölcsi és anyagi meg-becsülést.
Élünk is vele, jó néhány sikeres elő-adás, alakítás
a bizonyítéka. Ez a generáció részt vesz a színház
mindennapi életében, de nem tudott kapcsolatba
kerülni a közélettel, a társadalom állandó
demokratizálási folyamatának hatására sem lép a
„szorítóba", mindent magántanulóként akar
elintézni.

Kíváncsi voltam, mi ennek az oka ? Hogyan él,
mit gondol és érez a huszon- és harmincegy-
néhány évesek generációja? Hogyan formálja
vagy deformálja őket az élet? Sok kortársammal
dolgozom együtt a színházban, sokkal találko-
zom, beszélgetek a színházon kívül. Mégsem saját
benyomásaimat, véleményemet szeretném
megírni. Tényszerűbb módszert kerestem. Így

határoztam el, hogy a Színművészeti Főiskola
három egymás után (1961-62-63-ban) végzett
színészévfolyamának, valamennyi hallgatónak
kérdőívet küldök. Harmincöt kérdést állítottam
össze.

2.

I. Hol van szerződésben?
2.Hol van állandó, bejelentett lakása? (Főbérlő,

albérlő, egyéb)
3. Mennyi a fizetése?
4. Mennyit keres a fizetésén kívül?
5. Nős-e, férjnél van-e?
6. Van-e tartozása?
7. Van-e autója?
8. Kitüntetése ?
9. Párttag-e, KISZ-tag-e?

10. Hol járt külföldön?
11. Mi volt az első szerepe ?
12. Utolsó szerepe?
13. Első filmszerepe?
14. Utolsó filmszerepe?
15. Mikor látta játszani főiskolai tanára?
i6. Ki a példaképe?

17. Megbánta-e, hogy ezt a pályát választotta? i8.
Van-e generációs harc a pályán?

Saját színházában?
A színház vezetői bíznak-e a fiatalokban?

19. Milyen szerepre vágyik?
20. Mennyit tud olvasni ?
21. Mikor volt hangversenyen vagy múzeumban?

Saját színházán kívül színházban?
22. Beszél-e idegen nyelven?
23. Hogyan vesz részt a Színházművészeti Szö-

vetség munkájában?
24. Azt kapta-e a pályától, amit a főiskola elvég-

zése után remélt?
25. Hogyan vélekedik a saját generációjáról?
26. Kapott-e segítséget az első lépéseknél az

érettebb kollégáktól?
27. Mit tanácsol a most végző főiskolásoknak?
28. Látogatja-e a Fészek-klubot, a Rátkai-klubot,

a Fiatal Művészek Klubját?
29. Mostani helyzetét kielégítőnek tartja-e?
30. A főiskola elvégzése után kész művésznek

tartotta-e magát?
31. Változott-e véleménye a főiskola után saját

képességei értékelésében?
32. A színészoklevél mennyiben jelent felké-

szültséget és felvértezettséget a pályán? R. Mi
az, amit nem tanítottak meg a főiskolán?



34. Hogy ítéli meg: van-e módja helyzetén javí-
tani, bízik-e saját művészi fejlődésében, hely-
zete javulásában?

35. Mi a siker legfőbb oka?

Az első tény: a megkérdezettek egyharmada
válaszolt csupán.

A kérdések első csoportja a szociális helyzetet,
az alaphelyzetet próbálja feltérképezni. A vála-
szolók fele főbérlő (egy közülük vidéki város-
ban), a többi albérlő, illetve családtag, egy lakik
társbérletben. A főbérlők közül egynek örök-
lakása van. A Budapesten játszók valamennyien
főbérletben laknak, a vidékieknek egy kivétellel
(Győr) nincs önálló lakásuk.

A fizetések skálája 2000 Ft-tól 3600 Ft-ig
terjed. A legalacsonyabb fizetés Pesten 2000 Ft, a
legmagasabb 3600 Ft; a legalacsonyabb fizetés
vidéken 2300 Ft, a legmagasabb 3200 Ft.

A mellékes keresetek megoszlása havonta: a
pesti színészek valamennyien keresnek, legkeve-
sebb havi 1000 Ft-ot, maximum havi 10 000 Ft-
ot. A vidéki szerződésben levők egynegyedének
fizetésén kívül nincs kereseti lehetősége.
Néhányuknak időnként adódik egy-egy film-
szerep, a többieknek havi átlagos mellékese kb.
400 Ft-tól 1000 Ft-ig terjed.

Tartozása inkább a nagyobb jövedelműeknek
van - a pestiek közül valamennyinek, kivéve azt a
fiatal színészt, akinek 2000 Ft a fizetése. Az
egyik válasz (népszerű filmszínész, az egyik fő-
városi színház vezető szerepeket játszó művésze,
Jászai-díjas) így szól: „Van. És állandóan lesz,
mert amint lejár az OTP-kölcsön, újabb kölcsönt
kell felvennem, mert a lakás, a kényelem sohasem
fedezhető kellőképpen, nem beszélve az állandó
kiöregedés és kopások felújításáról."

A vidékiek kétharmadának nincs tartozása, a
többinél maximum havi 500 Ft. Egy vezető
vidéki színház megbecsült művészének leveléből:
„Lakásom nincs. Majdnem az utcán lakom.
Színészház épül, s ha van isten, februárban be-
költözhetek. (Azóta felépült. - L. P.) Fizetésemen
kívül nagyon keveset keresek. Rádió, tele-vízió,
film egyáltalán nem foglalkoztat, pedig tehetséges
vagyok - az is igaz, hogy 220 km-re Budapesttől.
Tartozásom nincs, mert nem iszom, hanem József
Attila-estre készülök. Csak lakásom lenne már!
Szerepeim vannak, csak nehéz felkészülni rájuk.
Kevés az idő, és rosszak a körülmények."

A válaszolók közül egy hajadont még találtam,
a többi férjnél van, illetve nős. Kettő él közös
háztartásban. A pestiek fele elvált, a vidékiek
közül egy válófélben van.

Valamennyi pestinek kocsija van - kivéve azt,
akinek havi 2000 Ft a fizetése. A vidékieknek
nincs kocsijuk, kivéve egyet, aki tudtommal a

családjától kapta.
Hárman kaptak Jászai-díjat: közülük kettő pesti,

egy vidéki színház tagja.
Párttag egy sincs, legtöbben KISZ-tagok vagy

volt KISZ-tagok.
Mindegyikük járt külföldön, egyetlen kivétellel

legalább két országban.

A kérdések második csoportja a fiatal művészek
színészéletének konkrét tényeit, eseményeit
kutatja.

Abből a kérdésből, hogy mi volt az első sze-
repe, arra lehet következtetni, hogy a főiskola
után az indulásra nagyon vigyáztak a színházak.
Szinte valamennyien jelentékeny szerepben
debütáltak: ketten játszották Romeót, a Ruy
Blasban a királynőt, Arturo Uit, Irinát, Jacquesot
(Ahogy tetszik). A legutóbbi szerepből ki-derül,
hogy valamennyien tartották a kedvező indulás
szintjét, egy kivétellel: aki első szerep-ként Irinát
játszotta vidéken, ma egészen kicsi szerepeket
játszik Pesten.

A pesti szerződésben lévő fiatal színészek egy
kivétellel már főiskolás korukban filmeztek,
valamennyien főszerepet játszottak. Azóta is
állandóan foglalkoztatják őket, egyikük kivéte-
lével, aki 1964-ben játszott utoljára A kőszívű
ember fiaiban. A vidéki színháznál dolgozók
közül egy művész még sohasem filmezett (vezető
színész az egyik vidéki színházban), egy pedig
még mint főiskolás statisztált. A többiek közül
hárman vannak, akiket a főiskola elvégzése után
is hívtak.

A pestieket rendszeresen látják játszani fő-
iskolaitanáraik. A vidékiek közül kettőt a vizsga-
előadáson, egyet budapesti vendégszereplés al-
kalmával. A többieknél a legkorábbi időpont
1963, a legkésőbbi 1966.

Személyes példaképe két fiatal művésznek van:
az egyiknek Olivier, a másiknak Gábor Miklós, a
többiek általánosságban válaszoltak.

A vidékiek közül, egy kivétellel, nem bánta
meg senki, hogy erre a pályára ment. Részlet egy
levélből: „Ez az én életem. Sok mindennel sze-
retek foglalkozni, de enélkül élni nem tudnék
(illetve nem szeretnék)." Az egyetlen kivétel az
egyetlen Jászai-díjas, neki van egyedül kocsija és
a legmagasabb fizetése. A pestiek közül is akad
egy - Jászai-díjas, fizetésén kívül havi 10 000 Ft-
ot keres, öröklakása van, elvált -, aki azt
válaszolta, hogy megbánta, „mert nincs idő élni".



Generációs harc a megkérdezettek fele szerint
van, de inkább közvetlenül a főiskola elvégzése
után érzékelték, utána fokozatosan megszűnt.
Részlet két levélből: „Generációs harc van,
bennünk is a fiatalabbakkal szemben: ez testi
pálya, és konzerválni kell magunkat." A másik:
„Generációs harc nincs, legalábbis a felszínen,
feltehetőleg az irodákban szereposztásnál (rutin-
szereposztások miatt, gondolom)." Mindkét
levelet pesti színésztől kaptam. A legtöbb vá-
laszból az derül ki, hogy színházaink vezetői bíz-
nak a fiatalokban.

Konkrét szerepálma kevés színésznek van:
ketten szeretnék III. Richárdot eljátszani, közülük
az egyik megemlíti még Miskint és Ham-letet, egy
másik Caligulát. Többen írták, hogy új magyar
drámákban, mai jellemeket szeretné-nek játszani,
mai életérzéseket kifejezni.

A kérdések következő csoportja a kulturálódási
vágyra és lehetőségre, valamint a közélet-ben való
részvételre vonatkozik.

A pesti színháznál dolgozók valamennyien ke-
veset olvasnak, csak az egyik fiatal művész vá-
laszolta, hogy éjjel rendszeresen olvas 12 és 2 óra
között. A vidékiek közül valamennyien sokat ol-
vasnak, egy kivétellel, aki viszont minden héten
jár hangversenyre. A vidékiek rendszeresen jár-
nak heti hangversenyekre és színházba Pesten, a
pestiek nagyon ritkán mennek színházba. Részlet
az egyik levélből: „Nagyon ritkán jutok el más
színházba. Néha szeretek pihenni is, de még erre
se jut idő! Ez a pálya megváltozott a technika
korában. Ha foglalkoztatják az embert (ennek
nagyon kell örülni), akkor semmire nem jut idő!"

Ami az idegen nyelveket illeti, egyforma szám-
ban beszélnek, illetve tanulnak franciául, angolul
és németül.

A Színházművészeti Szövetség munkájában
nem vesz részt egyetlen fiatal művész sem (néhá-
nyan nem is tagjai a szövetségnek).

Arra a kérdésre, hogy a pálya azt adta-e nekik,
amit a főiskolán elgondoltak, a válaszok nemlege-
sek. Részletek a vidékiek válaszaiból: „Többet.
Jót is, rosszat is." „Nem. Csalódtam." „Szín-padi
ismereteimet illetően azt kaptam, amit vártam, de
kevesebbet filmezek." „Nem voltak illúzióim, de
mégis meglep a rengeteg igazságtalanság,
érdektelenség és meg nem érdemelt karrier."

A pesti válaszolók közül a két Jászai-díjas azt
kapta a pályától, amit várt. Egy fiatal művész, aki
több főszerepet játszott már egyik fővárosi
színházunkban, így ír erről: „Tudtam, hogy

a csúcsra nem árnyas sétaút vezet, de most úgy
érzem, a Mount Everest megmászása sem sokkal
nehezebb. Itt is orvul tör a kapaszkodóra a lavina
vagy egy kis kövecske, de az is ronda sebet tud
okozni."

A kérdések utolsó csoportjában a fiatal mű-
vészek eddigi pályájuk, életük tapasztalatait,
konzekvenciáit írták meg.

Saját generációjukról általában az a vélemé-
nyük, hogy intelligens, őszinte és bátor. Két
érdekes válasz (vezető színész vidéken): „Kevés
benne az összetartás, nagy részüket csak az önös
érdekek vezénylik." Fővárosi színész: „Tehet-
séges, értelmes, harcolni tudó nemzedék. Létét az
határozza meg, hogy az előtte haladók jobban
kezelik a fegyvert, amelyet sok tűzben edzettek és
rutinosan forgatnak, és tartok tőle, hogy az
utánunk jövők ügyesebbek."

Arra a kérdésre, hogy kaptak-e segítséget a
pálya legelején érettebb kollégáiktól, a vidékiek
egy kivétellel azt válaszolták, hogy nem, a fővá-
rosiak valamennyien azt, hogy igen.

A végzős főiskolásoknak adott tanácsokban sok
a szélsőséges, szinte hisztérikus álláspont. Egy
vidéki válaszból : „Ne szerződjenek vidékre. És ha
van lehetőségük vagy képességük erre, tartsák a
kontaktust a saját generációjukbeli rendezőkkel,
színházi emberekkel, igyekezzenek velük saját
elgondolásaiknak megfelelő színházat csinálni."
Egy másik - pesti - válasz: „Időben építsék ki
kapcsolataikat valamelyik színházi irányzat
vezéregyéniségével, közben próbálják elfogadtatni
saját modorosságaikat". Egy másik vidéki színész:
„A helyzet mindig adott, mindenkinek magának
kell rájönnie, neki mi a meg-felelő." Intelligens,
helyes konzekvenciákig el-jutott fiatal művész, aki
meglepő érettséggel válaszolt a legtöbb kérdésre,
így ír: „Ne essenek kétségbe, ha nem lesznek
rögtön sztárok! Az idősebb kollégák tanácsait
udvariasan hallgassák meg, de mindig szűrjék le a
maguk számára hasznosíthatókat. Ne egyedül
akarják megváltani a világot, hanem a kollégákkal
együtt".

A budapesti színészklubokba a vidéki színészek
egyáltalán nem járnak, a pestiek közül csak a két
Jászai-díjas.

Mostani helyzetét a vidéki szerződésben lévők
kétharmada nem tartja kielégítőnek, egyharmada
elégedett. Egy válasz: „Színészi életemet tekintve
elégedett vagyok, anyagi lehetőségeimet tekintve
nem." Másik: „Ha kielégítőnek tartanám, már nem
törekednék semmi másra". A pesti válaszolók fele
elégedett, másik fele nem.



A fizetésén kívül 10 000 Ft-ot kereső, Jászai-
díjas azt írta, hogy „majdnem".

A főiskola elvégzése után egyetlen fiatal mű-
vész sem tartotta kész színésznek magát, és az
egyik megjegyzi, hogy a ma végzősök közül
sokan igen.

A véleménye saját művészi képességeiről nem
változott meg senkinek a főiskola elvégzése óta.
Két érdekes válasz (főleg zenés szerepeket ját-
szik, a főiskolán a legismeretlenebbekhez tarto-
zott): „Rosszabbnak tartottam magam a főisko-
lán. Azóta kiderült, hogy a pályán más tényezők
is szerepelnek, és ezek előnyösek voltak a fejlő-
désem számára." A másik (legismertebb fiatal
színészeink egyike Pesten): „Jobb is tudnék len-
ni. Fárasztó, hogy azt is el kell vállalni, amit nem
akarok. De elvállalom, mert kell a pénz. Szere-
peimet azért nem tudom teljesen megcsinálni,
mert a sok rutinmunka kifáraszt".

Mit jelent a színészdiploma ? Válaszok: „A
felkészülésnek csak az alapját jelenti, felvértezett-
séget egyáltalán nem jelent." Vagy: „Indulás-nál
önbizalmat ad. Felkészültséget nem. A szak-mát
csak színházban lehet megtanulni, saját ká-
romon."

Néhány válasz arra a kérdésre, hogy mit nem
tanítottak meg a főiskolán: „Sok gyakorlati tudás
nélkül hagytuk el a főiskolát (ének, tánc, beszéd,
mozgás). Ezek akkor nem igazán komolyan
folytak a főiskolán." „Táncot, éneket, mozgást
komolyabban kellene tanítani, és az ön-
adminisztrálást." „Saját magunk megismerésé-
ben, színészi alkatunk, lehetőségeink felismeré-
sében nem adtak segítséget, módszertant." „Te-
hetségünk és erőnk kipróbálását nagy feladato-
kon, mikor rövid, záros idő áll rendelkezésre (a
főiskolai vizsgánál sokkal több idő van a felké-
szülésre, mint a vidéki színházi gyakorlatban)."

Valamennyi levél azt bizonyítja, hogy a fiata-
lok bíznak művészi fejlődésükben, élethelyzetük
általános gazdagodásában, és szinte valameny-
nyien megjegyzik, hogy ez nemcsak önmagukon
múlik, sok a „külső tényező", a véletlen.

A siker a színész legnagyobb és talán egyetlen
igazi gondja: „Mi a siker oka ?" Néhány válasz:
„Siker: szerencse plusz tehetség plusz divat."
„Divatcikké válni, a képesség másodrendű. A
sikert csinálni kell." „A tehetség, de csak a sze-
repre való maximális felkészültséggel. Ez a siker
létrejöttében közreműködő minden művészre
külön-külön és együttesen is vonatkozik." „Sze-
retnék hinni abban, hogy a siker a színész és a
vele játszó partnerek legjobb munkája, de a kö-
zönség váratlan módon tud reagálni közepes és
kitűnő produkciók esetében egyaránt." „Jó da-

rabban, jó szerepet játszani, olyan rendező irá-
nyításával, aki tudja, mit akar." „A képesség és a
szerencse. A kettő együtt a siker. (Ha felismeri az
ember magában azt az állapotot, amikor a többiek
szeretni tudják.)"

3.

Ennek a nemzedéknek szerencséje és veszélye,
hogy a társadalmi fejlődés olyan helyzetet terem-
tett, amelyben „másra" nem kell figyelnie, csak
arra a feladatra, amit éppen csinál. Művészeté-
nek, képességének értékét csak a színvonal mi-
nősíti. Ezt a lehetőséget ki kell használni, és a
mesterséget maximálisan, sokoldalúan kell meg-
tanulni. De a mesterségbeli tudás nem minden, ez
a jó művész eszköze valamilyen gondolat ki-
fejezésére. Színházi közvéleményünk hajlamos
arra, hogy kizárólag a „hogyant", a produkciót
honorálja, és nem értékeli, figyeli azt, hogy mi-
lyen produkciót lát, a fiatal művészt mi foglal-
koztatja, mi érdekli. Pedig az utóbbinak óriási
jelentősége van: minden darabválasztás és szerep
vallomás, kulturális, sőt politikai tett. (Még akkor
is, ha erre munka közben nem gondolunk.)

A siker fontos és jó dolog. A nemzedék tagjai
akkor fognak tartós és jelentős sikert elérni, ha
valamilyen ügy mellé állnak, tehetségükkel és
energiájukkal adott aktuális és előbbre vivő kon-
cepció harcosaivá válnak, és ezzel megtalálják
társadalmi hasznosságukat és funkciójukat is.

Úgy gondolom, hogy ez a színház és a kortárs-
irodalom kapcsolatában keresendő. A harmadik
nemzedék nagy lehetősége és feladata (természe-
tesen nemcsak a harmadik nemzedéké), hogy fel-
kutassa és színpadra segítse a magyar dráma-
irodalom újabb rétegeit. Ezáltal kaphat társadalmi
funkciót a magyar színházi életben.


